گفتمان
«سیاسترهایی»درپیونددید.
نقطه عزیمــت جنبشهــای اجتماعی جدیــد «حقوق فرهنگی» اســت که
بــا«امرشــخصی»پیونــدیتنگاتنگدارد.اکنونروشــنمیشــودکهچراشــعار
«شخصی،سیاسیاست»( )3نهنشانازیکمطالبهنوینکهنشانازآغازفصلی
جدیــددردرکامرسیاســیداردوازهمینروســتکهجنبشزنــانراآغازگراین
فصل جدید میدانیم .میتوان گفــت مهمترین ویژگی جنبشهای اجتماعی
جدیدابتنایآنهابرمقوالتفرهنگیوتالشدرراســتایتثبیتهویتیواحقاق
حقوق فرهنگی است( .تورن235-232:1396،؛ کاســتلز-192،96-95:1394،
 .)195همانطور که اکســل هونت نیزعنوان میکند نــزاع کانونی این جنبشها،
نزاعبرســربهرسمیتشناسیاســت.بهتعبیرآلبرتوملوچیآنها«برایاثباتو
تأییــدچیزیمبارزهمیکننــدکهدیگــرانآنرانفییاانکارمیکننــد»(,Melluci
.)64:1989
دگرگونــیدرصورتبندیروابطاجتماعیبهواســطهعملکردجنبشهای
اجتماعیجدیدبربیرونیترینالیهزندگیجمعییعنیسیاستاثرمیگذارد.
درواقــع،ماهیت«شخصیشــده»روابطاجتماعینوپدیدموجبشــدهاســت
تا مطالبــات جنبشهای اجتماعــی جدید بــر خودهویتی ،خودابــرازی ،تحقق
خویشــتنودریکســخن،حقســوژهبودنمتمرکزشــود.دربخشســوممقاله
خواهیمدیدکهسیاستزندگیتاچهمیزانبااینانگارههادرپیونداست.
-3ëëنسلجدیدسیاستورزی
پیدایــیپارادایمفرهنگیبــاتحولدر
امر سیاســی همراه بوده است .تحولی که
میتــوان آن را در مفهوم «فروسیاســت»
به تعبیری که اولریش بــک به کار میبرد
سیاست زندگی بیش از هر چیز
ویــادرمفهوم«سیاســتزندگــی»گیدنز
ناظر بر گذار از سیاست رهایی
مشــاهده کــرد .سیاســت زندگی بیــش از
است .گیدنز سیاست زندگی
هر چیــز ناظر بــر گــذار از سیاســت رهایی
است .گیدنز سیاست زندگی را مترادف با
را مترادف با «سیاست مربوط
«سیاســت مربوط به تصمیمگیریهای
بهتصمیمگیریهایزندگی»
زندگی»میداند.درواقع،سیاسترهایی
میداند .در واقع ،سیاست
و سیاست زندگی همپوشانیهایی دارند
امــاتفــاوتمهمآنهــادرنقطــهعزیمت
رهایی و سیاست زندگی
امــر سیاســی اســت .سیاســت رهایــی از
آزادسازی اجتماعی میآغازد و سیاست همپوشانیهاییدارنداماتفاوت
زندگی از تحقق خویشــتن .به این تعبیر،
مهم آنها در نقطه عزیمت امر
رادیکالیســم (چپ) ،لیبرالیسم (میانه)
سیاسیاست
محافظهکاری(راست)همگیدرپارادایم
سیاســت رهایــی هســتند زیــرا دو جریان
نخست (رادیکالیسم و لیبرالیسم) ،ابتدا
به ساکن از تغییر شــرایط اجتماعی برای
بهبود زندگی فرد یا جمع میآغازند و جریانمحافظهکاری نیزمخالفت خود را
برتغییرنیافتناینشرایطاستوارمیکند.
همانطورکهگفتهشــد،سیاستزندگیمستلزمســطحیازسیاسترهایی
استبهاینمعناکهبایستهآنرهاییازنظممتصلبسنتوهمچنیننظامهای
سلســلهمراتبیاســت(گیدنز.)299:1378،زیراباوجودنظام سلســلهمراتبی،
تجدیــددرخــودامریممتنعخواهدبــود.بهگفتهلوییدومونجایگزینشــدن
«انســانسلسلهمراتبی»( )4با«انسانبرابر»( )5یکیازمهمترینمؤلفههایگذار
بهجهانمدرناست(.)1977,Dumont
به نظر گیدنز ،سیاســت رهایی نمایانگر ســه روند عمده اســت -1:آزادسازی
زندگیجمعیازروشهایانعطافناپذیردورانســنت-2،کاهشیابراندازی
اســتثمار ،نابرابری و ســتمگری -3،پیروی از اخالق عدالت ،برابری و مشارکت.
دربرابر،سیاســتزندگینیزنمایانگرســهرونداســت-1:تصمیمگیریسیاسی
باتمرکزبرتواناییدگرگونســازیوآزادیانتخاب-2،ایجاداشکالیاززندگیکه
اخالقیباشدوبتوانددرخدمتابرازوجودفردقرارگیرد(-3،)6توسعهاخالقیات
مربوطبهموضوع«چگونهبایدزندگیکنیم؟»کهپرسشیوجودیاست(گیدنز،
.)301:1378هرچندســطحیازسیاســترهاییالزمهسیاستزندگیاستاما
نقطــهعزیمتمتفاوتایندوسیاســت،پیامدهایرادیکالــیداردوبهواژگونی
درچشماندازهامیانجامد.واژگونیایکه«چشماندازشخصی»بهامرسیاسی
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رابرمیکشــد،ایدئولوژیهاوبازنماییهایکالســیکازآنراخــردمیکندوگذار
بهدرکیجدیدازامرسیاســیودرنتیجهگذاربهنســلجدیدیازسیاستورزیرا
یسازد.
بایستهم 
-4ëëفرجامسخن
تحولدرسطحزندگیفردیکهدرشخصیشدنجهتگیریهارخمینمایاند
وهمچنیــنتحولدراشــکالکنــشجمعیکهنمونــهبــارزآنرادرجنبشهای
اجتماعیجدیدمیتوانمشــاهدهکرد،ازبایســتگیتحولیســومخبرمیدهد؛
تحولدرمنطقامرسیاسی.
روشــناســتکهپدیدهفردیشــدنبهمثابهامــریجهانیبرایــراننیزتأثیر
گذاردهاســت.کشــورمابویژهدردودههاخیرشــاهدگســترشروزافــزون«فردی
شــدن»بویژهدرشهرهابودهاست.تحقیقاتتجربیمتعددیدرفاصلهزمانی
سال1380تاکنون،درنقاطمختلفکشورانجامشدهاستکهگویایاینواقعیت
است(فکوهی1381،؛هوفستده1387؛معیدفروصبوریخسروشاهی1389،؛
معدنــی1391،؛خواجهنوریوجعفری1392؛افشــانی،خرمپــوروجواهرچیان
 .)1393نکته جالب توجه آن اســت که تقریباًتمامی این پژوهشها با رویکردی
آسیبشــناختی بــا ایــن پدیــده مواجــه شــدهاند و آن را نشــان از خودخواهــی،
منفعتطلبی،مسئولیتگریزییاخودبزرگبینیدانستهاند.اینهمانخطای
شــناختیای اســت که همواره درک موقعیتهاتــی جدید را برای کســانی که به
موقعیتهایقدیمخوکردهاند،دشوارمیسازد.
درایرانامروز،مطالبهحقوقفردیبیشازهرزماندیگر«شــخصی»شــده
است و کمتر از هر زمان دیگر خود را با ایدئولوژیها ،مذاهب و الزامات اجتماعی
پیوندمیزند.نشانههایاینتحولبویژهدرمطالباتنسلهایجدیدوزناندیده
میشــود.درافکارعمومیایرانامروز«،سیاســتزندگی»بهســرعتجایگزین
«سیاســترهایی»میشــودوســرعتاینجایگزینیتاحدیاستکهبرخیبه
اشــتباهافتادهوازآنبهزوالسیاســتونیهیلیسمپیشروندهیادمیکنند.آنچه
ماازآنبهشــکافنســلییادمیکنیــموگاهیبادیدهســرزنشبدانمینگریم،
درمــواردیناشــیازناتوانیدرکمنطقرفتارینســلهایجدیداســت؛چیزی
کــههموارهبراینســلهایقدیمیدشــواربودهاســت.اکنوننســلجدیدبویژه
متولدیــندهههــای 70و،80نظمجدیــدیازدانشوکنشرابرمیکشــندکهبا
تجربهفردیوشیوهزندگیآنهاسازگارتراستودرکوتاهمدتاینکنشگراننوپابه
کنشگراناجتماعیکانونیبدلخواهندشد.اینحقیقتدرشرایطیبهواقعیت
میپیوندد کــه بخش مهمی از تحلیلگــران اجتماعی ایران امــروز که متعلق به
نسلهایگذشتههســتند،ازدرکصورتمســأله-تاچهرسدبهماهیتمسأله
بازماندهاندوبهتعبیرهریسوندروضعیت«فلجپارادایمی»بهسرمیبرند.متولدیــن این دههها به نســل جدید سیاســتورزی تعلق دارند و این نســل
جدیدچندویژگیدارد-1:بهدلیلشکستهشدنساختارسلسلهمراتبیخانواده،
رابطهدوســتیرابــررابطهتبعیتترجیــحمیدهدوازهمیــنروکمترمیتواند
نسلیقهرمانپرورباشد-2.بابازنماییایدئولوژیکسیاسیبیگانهاستورابطه
بیواسطهتریباسیاستبرقرارمیکندوبینشیجدیدومختصبهخودرادارد.
-3درجنبشهایاجتماعیبدونرهبروســازمانعملمیکند-4.دارایپروژه
شــخصیاستودستیابیبهشادمانیرااولویتامرسیاسیمیداندوازایننظر
بــهفایدهگرایینزدیکاســت-5.باسیاســترســمیمرزبندیدقیــقدارد(اگر
مفاهمهمیاننسلیایجادشوداینمرزبندیرنگمیبازد).دراینشرایطوظیفه
سیاســتدروهلهنخســت«،نمایندگی»ودردیگروهله«،بازنمایی»مطالبات
اجتماعیاست.سیاستنهاربابجامعهکهخدمتگزارجامعهاست.بههمین
ســان بامنطقیمشابه،تحولپارادایمیدرنوعوماهیتمطالباتاجتماعیدر
آخرینتحلیلبهتغییردرروابطوجهتگیریهایسیاسیمیانجامد.بااینهمه،
درکبهنگامکارگزارانسیاســیازتحولدرروابطومطالباتاجتماعیمیتواند
ظرفیتهایحوزهسیاسیدرپاسخگوییبهنیازهایاجتماعیراافزایشدهدوبا
اصالحرویههایزمانپریش،سامانینوینازتجربهسیاسیپدیدآورد.
Consistency.1
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-3یکیازشعارهایمعروفجنبشفمینیستیدردهههایاخیر
homo hierarchicus.4
homo aequalis.5
-6اینهمانچیزیاستکهتورندرکتاببرابریوتفاوتازآنبه«اخالقیات
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